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DE ZAAK ADECCO 

EEN HISTORISCHE BESLISSING VAN HET HOF VAN BEROEP VAN BRUSSEL OP 10 FEBRUARI 2015 

 

In de zaak ADECCO rond de verwijzing naar de aanwervingscode BBB in het informaticasysteem van 
dit uitzendkantoor, heeft het Belgisch gerecht SOS Racisme en het ABVV in het gelijk gesteld. Ter 
herinnering, dit bedrijf werd reeds in Frankrijk veroordeeld voor het gebruiken van een gelijkaardige 
code (BBR) die leek op de slogan van het Front National.  

Deze belangrijke uitspraak kan op meer dan één vlak als voorbeeld dienen:  

- Ze erkent het recht aan een ngo van een andere staat om in België te handelen met het oog 
op de naleving van normen die Europese richtlijnen omzetten in Belgisch recht.  

- Ze erkent het belang van een werknemersorganisatie om op te treden.  
- Ze wijst duidelijk op handelspraktijken van bedrijven waar de werknemers zonder duidelijke 

richtlijnen van de werkgevers eerder de rentabiliteit vooropstellen ten nadele van de ethiek 
die nochtans bij wet beschermd is.  

- Ze stigmatiseert het feit dat Adecco een beroep doet op zijn eigen advocatenkantoor als 
deskundige voor zijn onwettige praktijken.  

- Voor de eerste keer in Europa legt ze financiële sancties op die verder gaan dan de 
gebruikelijke symbolische sancties.  

Deze uitspraak stelt SOS Racisme en het ABVV zeer tevreden. Dit arrest is een belangrijke 
symbolische stap in de strijd tegen de straffeloosheid van de raciale discriminaties waarvan zovelen 
op de arbeidsmarkt het slachtoffer zijn.  

De dappere klokkenluider in dit dossier is een jongere bij wie de Shoah zijn sporen heeft 
achtergelaten. Om die reden hebben ze zijn geloofwaardigheid in twijfel proberen te trekken. De 
moedige getuigen zijn van Maghrebijnse afkomst. De Franse beweging SOS Racisme heeft het lef 
gehad om het debat opnieuw op gang te trekken dat moedwillig op strafrechtelijk niveau in het slop 
was geraakt. Antwerpse militanten van KIF KIF hebben hun Franse collega’s ondersteund tijdens hun 
acties in Brussel. Ze werden daarin gevolgd door het ABVV.  

Kortom, er ontstond een solidariteitsbeweging tussen personen met verschillende origines die hopen 
dat de wetgevingen tegen het racisme geen dode letter blijven. Nu moet er nog heel wat belangrijk 
werk verzet worden tijdens het sociaal overleg.  

 


